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Pokyny ke zpracování
samolepicích produktů
RATHGEBER
Skupina RATHGEBER Vám dodává produkty v bezvadném stavu.
Pro jejich optimální zpracování a pro zajištění bezpečného a trvalého přilepení
jsme pro Vás vypracovali následující pokyny:
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VŠEOBECNÉ POKYNY
SKLADOVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ
ZPRACOVÁNÍ
PRODUKTY VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ
5.1 Fóliové plakáty
5.2 ROYALPLAST®
5.3 Popisovatelná hliníková fólie
5.4 Volné nápisy s přenosovou fólií
5.5 Čelní panely a klávesnicové fólie
5.6 Hliníkové a nerezové štítky

1. VŠEOBECNÉ POKYNY
- Dbejte na to, aby byla polepovaná plocha čistá, suchá a bez prachu, olejů, oxidů,
antiadhezních prostředků a jiných nečistot.
- Plastové díly, ale i laky, mohou mít na povrchu antiadhezní prostředky odpuzující
lepidlo (např. silikony).
- Z některých plastových povrchů mohou vystupovat změkčovadla, mající
negativní vliv na přilnavost.
- Ne každý povrch lze polepovat stejně dobře. Mějte na zřeteli, že se přilnavost
v případě různých povrchů liší.
Tyto pokyny ke zpracování jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností a pečlivého testování.
S ohledem na rozmanitost našich produktů a možnosti jejich použití, nemůžeme ručit za
naše doporučení. Je proto nutné, abyste provedli vlastní test aplikace produktu na konkrétní
povrch.
2. SKLADOVÁNÍ
- Chraňte samolepicí produkty před přímým slunečním zářením. Zamezte velkému
kolísání teplot a vysoké vlhkosti vzduchu.
- Samolepicí produkty dodáváme zabalené tak, aby mohly být skladovány v obalu
při pokojové teplotě kolem 20° C a relativní vlhkosti vzduchu 50%.
- Produkty nezatěžujte masivnějšími předměty.
- Samolepicí produkty by měly být zpracovány do 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty
končí záruka lepivosti.
3. ČIŠTĚNÍ
Před nalepením pečlivě očistěte polepovanou plochu vhodným čisticím prostředkem.
Utírejte plochu vždy stejným směrem, např. zprava doleva.
Doporučujeme náš Povrchový čisticí prostředek.
Při manipulaci s rozpouštědly a chemikáliemi bezpodmínečně dodržujte
stanovené bezpečnostní předpisy.
Při čištění doporučujeme používat ochranné brýle a rukavice. Agresivní
čisticí prostředky mohou polepovaný povrch poškodit.
4. ZPRACOVÁNÍ
- Maximální adhezní spojení nastane teprve po cca 72 hodinách. Během vytvrzování
lepidla se, prosím, vyhněte velkým výkyvům teploty a vlhkosti.
- Teplota povrchu a samolepicího produktu má být mezi 15°C a 25°C.
Popřípadě plochu ohřejte a dbejte při tom na to, aby nevznikla žádná
kondenzační voda. Optimální relativní vlhkost vzduchu na zpracování samolepicích
produktů činí 40 až 55 %.
- Dobrý povrchový kontakt zajistí krátké silné přitlačení (cca 20 N/cm2) stěrkou,
přítlačným válečkem nebo jiným přítlačným nástrojem.
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Dodržte doporučené datum zpracování na obalu.
Dávejte při zpracovávání pozor na to, abyste se nedotkli lepivé vrstvy.

RATHGEBER Vám kromě toho nabízí četné pomůcky pro zpracování, jako
jsou například Povrchový čisticí prostředek, šablony, polohovací
a stahovací pomůcky.

5. PRODUKTY VYŽADUJÍCÍ SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ
5.1. FÓLIOVÉ PLAKÁTY
- Pro polepování za mokra navlhčete polepovanou plochu trochou vody
(doporučený poměr: 1 kapka mycího prostředku neobsahujícího
silikon na ½ litru vody).
- Plakáty lze nyní na mokrém filmu dobře vyrovnat.
Poté pečlivě vytřete vlhkost přiloženou stěrkou nebo hadříkem, a to počínaje
od středu až po okraj.
- Pomocí jehly propíchněte případně vzniklé bubliny a vyhlaďte povrch stěrkou
nebo hadříkem.
Doporučujeme, abyste hrany po uschnutí opatřili tvrdým automobilovým voskem.
5.2. SKUPINA PRODUKTŮ ROYALPLAST®
ROYALPLAST® nalepujte jen na rovné povrchy.
Nejsou-li povrchy rovné, doporučujeme ROYALPLAST® Konvex.
5.3. POPISOVATELNÁ HLINÍKOVÁ FÓLIE
Položte hliníkovou fólii přední (lícovou) stranou dolů na rovnou, čistou plochu.
Pomalu odlepte ze zadní (rubové) strany ochranný papír lepidla a pod ostrým úhlem
jej stáhněte. Nyní umístěte hliníkovou fólii na polepovaný povrch a rukou nebo pomocí
přítlačného válečku ji naneste a přitiskněte.
5.4. VOLNÉ NÁPISY S PŘENOSOVOU FÓLIÍ
• Nápisy CHROMOTION®
• Volné nápisy z akrylu
• Nápisy ROYALPLAST®
• Volné nápisy z kovu
• Volné fóliové nápisy
• FINOCHROM®
• FLEXXLINE®, samolepicí nápisy

www.rathgeber.cz
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Položte nápis přední (lícovou) stranou dolů na rovnou, čistou plochu.
Pomalu odlepte ze zadní (rubové) strany ochranný papír lepidla a pod
ostrým úhlem jej stáhněte.
Nyní přitiskněte nápis s přenosovou fólií na očištěný polepovaný povrch
a pomalu v ostrém úhlu stáhněte přenosovou fólii. Jestliže některé části nelze hned
přenést, přitiskněte je pevně ještě jednou, až se všechna písmena přenesou a přilepí.
U produktů FINOCHROM® a volných fóliových nápisů doporučujeme pomůcky
na zpracování (zpravidla u jemných nápisů přítlačný váleček, u větších nápisů stěrku).
Malé filigránské nápisy musí být kvůli své úzké lepicí ploše nalepovány obzvlášť pečlivě.

5.5. ČELNÍ PANELY A KLÁVESNICOVÉ FÓLIE
Pro ochranu povrchu často opatřujeme čelní panely a klávesnicové fólie
ochrannými fóliemi (u okének někdy z obou stran). Dbejte na to, aby tyto
ochranné fólie byly před lepením odstraněny.
5.6. HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ ŠTÍTKY
Povrch hliníkových a nerezových štítků je často chráněn ochrannými fóliemi.
Dbejte na to, aby tyto ochranné fólie byly po aplikaci štítku na povrch odstraněny.

Jste s naším produktem spokojeni a chcete jej přiobjednat?
Náš objednávkový servis je k dispozici na: +420 565 555 222
Těšíme se na Váš telefonát.
Další užitečné informace o produktech společnosti RATHGEBER najdete v našem
online magazínu Signature.
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